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Quick Guide til neutrale lister
Quick Guide til liste med neutrale oplysninger om varer og priser for fysiske salgssteder ved salg af
produkter omfattet af Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer
m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love1 mv.
Fysiske salgssteder kan give køber en liste med neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer, tobakssurrogater,
urtebaserede rygeprodukter, elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere (e-væsker), der sælges på
salgsstedet, og varernes pris.2
I denne quick guide ses kravene til forhandlerne i forhold til, hvordan en liste med neutrale oplysninger skal se ud.
Det er et krav, at listen indeholder en grafik udarbejdet af Sundhedsstyrelsen om aldersgrænsen for salg af disse
produkter. Grafikken kan downloades gratis fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Grafikken ser således ud:

På listen er det tilladt at oplyse følgende:
1. varemærke og produktnavn
2. antal, vægt, størrelse og volumen
3. pris
Oplysningerne på listen skal fremgå med sort skrift på et hvidt papir af størrelsen A4 eller mindre, som ikke må
være påført illustrationer, billeder, farver, logoer, symboler eller anden tekst, ud over den lovpligtige grafik fra
Sundhedsstyrelsen om aldersgrænsen. Grafikken skal placeres således, at enhver der benytter listen vil blive mødt
af grafikken. Grafikken bør derfor placeres på listens forside.
Ingen oplysninger på listen må fremhæves, og oplysningerne skal:
1. angives i alfabetisk rækkefølge ud fra varemærke
2. for hvert produkt angives i rækkefølgen: Varemærke, produktnavn, antal, vægt, størrelse, volumen og pris
3. angives med samme skrifttype og skriftstørrelse. Skriftstørrelsen må ikke overstige 14 punkt.
Hver vare på listen kan tildeles et fortløbende nummer.
For tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter kan listen opdeles i én eller flere af de kategorier
af tobaksvarer, der følger af lov om tobaksvarer m.v., samt kategorierne ”Urtebaserede rygeprodukter”, ”Tobakssurrogater”, ”Øvrige” og ”Tilbehør”.
For elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere kan listen opdeles i én eller flere af følgende kategorier
”Elektroniske cigaretter”, ”Genopfyldningsbeholdere”, ”Udstyr til elektroniske cigaretter” og ”Øvrige”. Kategorierne
på listen kan underopdeles i produkter med og uden nikotin.
Indplaceringen i kategorierne skal være i overensstemmelse med definitionerne af tobaksvarer, tobakssurrogater,
urtebaserede rygeprodukter i lov om tobaksvarer m.v. og definitionerne af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere i lov om elektroniske cigaretter m.v.
Listen fremvises efter anmodning fra køber eller placeres ved en ekspedientbetjent salgskasse.

1 Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love”:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071
2 Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love”:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071

